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Gairės dėl savaiminio ir neformaliojo mokymo
pripažinimo profesinių sąjungų atstovams įmonių
lygiu

Įvadas

Tinkamas pasiruošimo lygis, gera kvalifikacija yra
pagrindas užtikrinti dalyvavimą ir geras darbo
sąlygas. Tačiau, daug žmonių neturi galimybės
siekti išsilavinimo ir geros kvalifikacijos. Galioja
principas “turtingi tampa dar turtingesniais”,
geriau išsilavinę darbuotojai kur kas labiau
dalyvauja tolesnėse mokymo programose nei
mažai kvalifikuoti ar darbuotojai neturintys
kvalifikacijos. Savaiminio mokymosi pripažinimas
suteikia galimybę pakeisti šią situaciją, nes suteikia
darbuotojams šansą gauti savo darbe bei kitose
aplinkybėse ir srityse įgytų gebėjimų patvirtinimą.
Tam tikru laipsniu galima teigti, kad savaiminis
mokymasis yra pripažįstamas rinkoje. Niekas
neneigia, kad dauguma darbdavių pasirinktų
kvalifikuotą darbininką, turintį didelę praktinę
patirtį, lyginant su kvalifikuotu darbininku nieko
neišmanančiu apie įmonę. Tačiau kyla klausimas
kaip įforminti kvalifikacijos pripažinimą ir kaip
darbuotojai gali pasinaudoti turimos patirties
teikiamais privalumais, t.y. kompetencijomis
įgytomis neformaliojo mokymosi kontekste.
Tiek bendrasis švietimas, tiek profesinis mokymas
yra valiuta. Todėl mūsų visų tikslas yra padėti
kolegoms, ypatingai nekvalifikuotiems ir mažai
kvalifikuotiems pasiekti kompetencijos pripažinimą.
Tačiau, nepaisant to, kad šis klausimas įgauna vis
didesnę svarbą, faktiškai daugelyje Europos šalių
yra mažai pasiūlymų suteikiančių galimybę
darbuotojams pasiekti, neformalioje aplinkoje
įgytų kompetencijų pripažinimą. Šios gairės yra
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skirtos profesinių sąjungų atstovams įmonėse,
darbo taryboms bei profsąjungų pirmininkams,
norintiems aktyviai prisidėti prie šio klausimo
sprendimo. Daug gali prisidėti profesinių sąjungų
pirmininkai bei darbuotojų atstovai įmonėse,
padedant kolegoms jų kompetencijų pripažinimo
procese bei sukurti kompetencijų įgytų savaiminio
ir neformaliojo mokymosi metu dirbant įmonėje
pripažinimo modelius.
Šios gairės pateikia:


Savaiminio ir neformaliojo mokymosi
pripažinimo sąvokas ir kontekstą;



teisės aktų susijusių su šiuo klausimu
apžvalgą, pabrėžiant galimybes pripažinti
neformaliojo ir savaiminio mokymosi
rezultatus įmonės lygiu pagal formalią
kvalifikacijų suteikimo sistemą bei
užakcentuojant
geros
praktikos
pavyzdžius;



priemonių mastą padidinti įmonių
profsąjungų atstovų aktyvumą šioje
srityje;



atmintines, kuriose yra paaiškinimas į ką
reikia atkreipti dėmesį, pradėjus aktyviai
veikti;



instrumentus, priemones ir medžiagą, kuri
gali būti naudinga šiame procese.

Sąvokų paaiškinimas
Mokymosi visą gyvenimą sąvoka yra labai įvairiai ir
skirtingai apibrėžiama. Šiose gairėse mes
nusprendėme naudotis CEDEFOP apibrėžimais.
Šaltinis:

CEDEFOP,

Europos

neformaliojo

ir

savaiminio

susijusią su darbu, šeima ar laisvalaikiu. Jis nėra iš
anksto suplanuotas, tikslingas ar specialiai
organizuotas, laikas nėra apibrėžtas. Paprastai
pažymėjimai
nėra
išduodami.
Savaiminis
mokymasis nėra besimokančiojo iš anksto
apgalvotas, dažniausiai jis yra neapgalvotas iš
anksto ir vyksta atsitiktinai, epizodiškai”

mokymosi vertinimo gairės, 2009

Kaip vyksta savaiminis mokymasis?
Kas yra kompetencija?
Kompetencija apima žinių ir gebėjimų visumą
įgalinančią asmenis elgtis pagal situaciją ir sugebėti
organizuotai dirbti.
Kas yra formalusis mokymasis?
Neformalusis ir savaiminis mokymasis yra
apibrėžiamas priešpastatant jį formaliajam
mokymuisi. CEDEFOP apibrėžia formalųjį mokymąsi
kuris “vyksta mokymo įstaigoje, gaunama pagalba,
iš anksto suplananuotas, turintis tikslus ir
apibrėžtas laike, suteikiamos kvalifikacijos.
Formalusis mokymasis yra besimokančiojo iš
anksto apgalvotas”.
Kas yra neformalusis mokymasisi?
“Neformalusis mokymasis nevyksta švietimo ar
mokymo sistemoje, kvalifikacija nėra suteikiama.
Tačiau jis pasižymi planingumu, turi tikslus, yra
apibrėžtas laike, suteikiama pagalba mokantis.
Neformalusis mokymasis yra besimokančiojo iš
anksto apgalvotas”.
Neformalusis mokymasis gali vesti prie kvalifikacijų
suteikimo kurių
profesinio mokymo sistema
nepripažįsta ir/arba nesuteikia teisės į tolesnį
mokymąsi. Neformaliojo mokymosi pabaigoje
išduodami kalbų mokėjimo, IT, prekybininkų
pažymėjimai ir t.t.
Kas yra savaiminis mokymasis?
CEDEFOP apibrėžia savaiminį mokymąsi kaip
savarankišką mokymąsi “vykdant kasdienę veiklą
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Dažnai persipina skirtingos mokymosi formos.
Asmuo dalyvauja darbo vietoje organizuojamuose
mokymo kursuose, įgauna dvigubą profesinį
išsilavinimą, dalyvauja įvairiuose kursuose,
neatsitraukiant nuo darbo. Kartais kai kurios arba
visos mokymosi formos vyksta lygiagrečiai.
Pagrindinis skirtumas tarp savaiminio, neformaliojo
ir formaliojo mokymosi yra susijęs su mokymosi
vieta, tikslų iškėlimu arba neiškėlimu. Savaiminio
mokymosi atveju besimokantysis nesiekia įgyti
kompetencijas ir net nesuvokia, kad vyksta
mokymosi procesas.
Todėl, gebėjimai, žinios ir kompetencijos retai
įgyjamos dalyvaujant vienoje mokymosi formoje.
Atvirkščiai, tikslinio mokymosi derinys kartu su
patirtimi ir kartojimu (kaip savaiminio mokymosi
forma) padeda išsiugdyti profesines kompetencijas
bei plėsti ir gilinti jas.
Savaiminio ir neformaliojo mokymosi metu įgytų
kompetencijų
sertifikavimas
ir
įvertinimas/validavimas
Pripažindama mokymosi svarbą neformaliose
ugdymo sistemos institucijose, 2004 metais Taryba
patvirtino bendrus principus nustatyti ir įvertinti
neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. Principai buvo
atnaujinti 2012 metais (žiūr. Tolesniam skaitymui).
Terminas validavimas (vertinimas) skirtingai
naudojamas ES valstybėse narėse ir dažnai veda
prie sumaišties. Kai kurios VN aiškina šį terminą
kaip neformaliojo ir savaiminio mokymosi
identifikavimą, įvertinimą ir pripažinimą. CEDEFOP

paruošė išsamią šio apibrėžimo bei jo supratimo
ataskaitą bei validavimo praktiką taikomą Europoje
(žiūr. Tolesniam skaitymui: CEDEFOP 2009).
Pateiksime du pavyzdžius. Prancūzijoje mokymosi
pagrįsto patirtimi validavimo sistema (validation
des acquis de l’expérience, VAE) yra teisiškai
apibrėžta ir sureguliuota. Ši žinių, gebėjimų ir
kompetencijų įgijimo sistema leidžia išduoti
pažymėjimus ir gali būti taikoma kartu su visais
diplomais ir pažymėjimais įtrauktais į nacionalinį
profesinio sertifikavimo registrą.
JK validavimas siejamas su kruopščiai patikrintu
universiteto sprendimu, siekiant užtikrinti, kad
atitiktų standartų reikalavimus.
Savaiminio ir neformaliojo mokymosi pripažinimo
procedūra susideda iš keturių etapų:
1.

Mokymosi
rezultatų
identifikavimas
(pasiekti savaiminio ir neformaliojo
mokymosi rezultatai yra užfiksuojami ir
įforminami dokumentiškai);

2.

Mokymosi
rezultatų
įvertinimas
(įvertinimą atlieka ekspertai ruošdamiesi
validuoti);

3.

Mokymosi rezultatų vertinimas (pasiekti
savaiminio ir formaliojo mokymosi
rezultatai yra išnagrinėjami ir įvertinami,
pasitelkiant
validuojančią
įstaigąkompetentingą įstaigą);

4.

Mokymosi
rezultatų
sertifikavimas
(mokymosi
rezultatus
sertifikuoja
sertifikavimo įstaiga – kompetetinga
įstaiga.

Taigi, mokymosi rezultatų pripažinimas nėra tik
formalių pažymėjimų išdavimas, nors tokia
galimybė yra numatyta. Pagal egzistuojančią
kvalifikacijų sistemą tik mokymosi rezultatų
sertifikavimas gali vesti prie kvalifikacijos suteikimo.
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Validavimo ir sertifikavimo procedūros skiriasi
skirtingose šalyse. Svarbu, kad įmonių profsąjungų
atstovai žinotų apie tokias procedūras, įskaitant
teisę būti paaukštintiems, sąnaudas, prieigą ir t.t.
Šie klausimai yra pateikti skyriuje “Situacija
nacionaliniu lygiu”.

Kodėl
reikia
pripažinti
mokymąsi? Galimybės ir
pusės?

savaiminį
stipriosios

Dauguma Europos šalių skiria didelį dėmesį
formaliajam mokymuisi ir kompetencijos įgytos už
formaliojo mokymosi sistemos ribų , t.y. savaiminio
ir neformaliojo mokymosi keliu kai pažymėjimai
nėra suteikiami nėra laikomos tokiomis geromis
kaip įgijus jas formalioje mokymosi aplinkoje.
Asmenims įgijusiems tokias kompetencijas yra
sunku pateikti įrodymus ir todėl sunku gauti
tinkamą atlyginimą. Tai pasakytina apie
nekvalifikuotus ir mažai kvalifikuotus darbininkus,
tuos kuriems didžiausią grėsmę kelia nesaugūs
gyvenimo standartai, bedarbystė ir maži
atlyginimai. Todėl, atstovaujant darbininkus būtina
pasirūpinti, kad jų kompetencijos įgytos savaiminio
ir neformaliojo mokymosi būdu būtų pripažintos.
Savaiminis ir neformalusis mokymasis visada
vaidino svarbų vaidmenį profesiniame mokyme,
bet retai susilaukdavo to paties pripažinimo kaip
formalusis mokymasis. Neformaliojo ir savaiminio
mokymosi validavimas ir pripažinimas susilaukia vis
didesnio dėmesio, kaip būdas užtikrinantis
mokymąsi visą gyvenimą. Vis daugiau ir daugiau
šalių pabrėžia kaip svarbu įvertinti mokymąsi
vykstantį už formaliojo mokymosi sistemos t.y.
darbo vietoje. Gana ilgai daug suinteresuotųjų
pusių pripažino, kad darbo vietoje yra puikios
galimybės mokytis, o dabar atsiranda pripažinimas
vienodžiau
traktuoti
kompetencijas
įgytas
savaiminio ir fomaliojo mokymosi aplinkoje.
Tikslas yra įgalinti individus savo kompetencijas
pademonstruoti, kad jos taptų matomomis ir
įrodyti darbdaviams ko jie verti.

Kita priežastis skatinanti pripažinti savaiminio ir
neformaliojo mokymosi būdu įgytas kompetencijas
yra susijusi su gebėjimų trūkumu. Reikia
pademonstruoti turimas kompetencijas kurios iki
šiol buvo nematomos, kad galėtume atrasti jas
reikalui esant. Visa tai reikia padaryti įmonių lygiu.
Kompetencijų įgytų savaiminio ir neformaliojo
mokymosi aplinkoje pripažinimas turėtų skatinti
įgyti bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir
universitetinio išsilavinimo kvalifikacijas.
Tikslinės grupės:
Kas gali turėti naudą iš savaiminio ir formaliojo
mokymosi
aplinkoje
įgytų
kompetencijų
pripažinimo?
Kompetencijų įgytų savaiminio ir neformaliojo
mokymosi aplinkoje pripažinimas gali būti
naudingas asmenims turintiems profesinę patirtį.
Naudą gali patirti šios asmenų grupės:


nekvalifikuoti ir mažai kvalifikuoti
darbininkai (tikslas: integravimas į
formaliojo švietimo sistemą užtikrinant
darbo vietas, užimtumą, mažinant
bedarbystės riziką, padidinant atlyginimus,
mažinant gebėjimų trūkumo riziką)



imigrantai (tikslas: pripažinti kvalifikacijas,
padidinti mobilumą, užtikrinti užimtumą,
padidinti galimybes įsidarbinti, sumažinti
bedarbystės riziką, sumažinti gebėjimų
trūkumo riziką)



patyrę darbininkai (užtikrinti užimtumą,
mokymąsi pagrįstą praktine patirtimi
padaryti matomu, pripažinti mokymąsi
visą gyvenimą)



individai siekiantys mobilumo švietimo
sistemos rėmuose (skvarba, geresnė
prieiga prie aukštojo mokslo, galimybė
siekti karjeros, gebėjimų trūkumo rizikos
mažinimas)



kvalifikuoti
darbininkai
(tikslas:
mobilumas tarptautiniu mastu, skvarba,
mokymosi visą gyvenimą pripažinimas,
gebėjimų trūkumo rizikos mažinimas).

Savaiminio mokymosi būdu įgytos kompetencijos
yra vis labiau vertinamos. Savaiminis mokymasis
vaidina svarbų vaidmenį ugdant, gilinant ir
išplečiant kompetencijas, pasitelkiant patirtį,.
Savaiminio mokymosi būdu įgytos kompetencijos
yra labai vertinamos, nes padeda reaguoti į
besikeičiančius reikalavimus ir vaidina svarbų
vaidmenį, siekiant mokymosi visą gyvenimą. Tuo
pačiu metu padeda spręsti problemas, ruošti
strategijas ir taikyti naujoves.
(žiūr. Tolesniam
skaitymui: Blings, Spöttl 2011). Dreyfus teigė, kad
dalykinės žinios paprastai įgyjamos formaliojo ar
neformaliojo mokymosi aplinkoje yra svarbesnės
naujokams ir pradedantiesiems, o tuo tarpu
kompetentingi asmenys ir savo srities ekspertai
remiasi savo darbine patirtimi.
Darbuotojų
atstovai įmonės lygiu turi puikią galimybę imtis
veiksmų, siekiant perkelti savaiminio mokymosi
procesus iš pasąmonės į sąmonės lygį. Galimybės
padedančios jums tai padaryti yra išvardintos
skyriuje “Priemonių mastas”.

Kodėl reikia kritiškai stebėti? Iššūkiai,
rizika ir silpnosios pusės?
Kai kas teigia, kad tendencija išryškinti
kompetencijas įgytas savaiminio mokymosi
aplinkoje gali sukelti pavojų giliai įsišaknijusioms
formalaus mokymosi tradicijoms ir jo vertingumui.
Iki šiol daugelis ES valstybių narių neturi
pakankamų procedūrų pripažinti savaime įgytas
kompetencijas. Tol kol pripažinimo procesas
neveda prie formaliai pripažintų pažymėjimų
suteikimo ir kol įrodymai liudijantys neformalųjį
mokymąsi šio proceso metu nera aptariami,
sprendimai siūlomi šiuo klausimu tėra tam tikra
parodija.
Vis dar yra daugybė iššūkių susijusių su savaiminio
ir
neformalaus
mokymosi
pripažinimu.
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Metodologijų lygiu reikia vykdyti tyrimus, ieškant
protingų vertinimo metodų. Politiniu instituciniu
lygiu reikia daug padirbėti, siekiant geresnio ir
teisingesnio pripažinimo. Šioje srityje dar lieka
daug neatsakytų klausimų - ar yra skirtumų tarp
kompetencijų/mokymosi
rezultatų
įgytų
skirtingose aplinkose, jei taip - kokie jie yra. Iki šiol
nėra tinkamai atsakyta į šiuos klausimus.

Mūsų reikalavimai
Lietuvos nacionalinė kvalifikacijų sistema yra
paremta įgytomis žiniomis ir įgūdžiais formalaus
mokymo keliu. Žinoma, Lietuvoje yra galiojanti
teisinė sistema, leidžianti formalizuoti žinias ir
įgūdžius, kurie buvo įgyti neformalaus ar
savaiminio mokymo metu. Profesinės sąjungos
Nacionalinę kvalifikacijų sistemą pripažįsta kaip
instrumentą ginant darbuotojų poziciją ir teises.
Deja šiuo metu minėta praktika nera plačiai
naudojama.

Situacija įstatymų lygiu – pripažinimo
galimybės

Situacija Europoje
Europoje situacija savaiminio ir neformaliojo
mokymosi pripažinimo aspektu yra įvairialypė.
Daugelyje šalių vis dar nėra geros pripažinimo
sistemos ir visas dėmesys jose skiriamas formalaus
mokymosi sektoriui, tuo tarpu kitose yra gana geri
veikiantys metodai.
Skirtingi pripažinimo metodai Europoje gali
pasitarnauti kaip geros praktikos pavyzdžiai, bet
juos perkelti iš šalies į šalį gali būti netikslinga, nes
pripažinimo metodai yra įsišakniję profesinio
mokymo sistemose kurios atskirose šalyse yra labai
skirtingos. Todėl mes susitelkiame į situaciją
nacionaliniu lygiu, bet tuo pačiu metu norime
pateikti gerosios praktikos pavyzdžių iš įvairių
Europos šalių, kad turėtume supratimą kokie
skirtingi metodai yra taikomi.
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Situacija nacionaliniu lygiu
Apie neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu
įgytų pasiekimų pripažinimo būtinybę Lietuvoje
kalbama jau daugiau nei dešimtmetį.
2003 m. parengta Mokymosi visą gyvenimą
užtikrinimo strategija, kuri akcentuoja įvairių
mokymosi paslaugų tiekėjų atsakomybę už pagalbą
besimokančiam žmogui, siekiant padėti jam įveikti
mokymosi kelią. Strategijoje pabrėžiama, kad už
mokymosi sėkmę atsako ir pats žmogus, ir mokymo
institucija, privalanti mažinti mokymosi barjerus ir
organizuoti ankstesnio mokymosi pasiekimų
įvertinimą bei pripažinimą.
Šiuo metu Lietuvoje yra įstatyminė bazė,
reglamentuojanti
ankstesniojo
mokymosi,
neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų
pripažinimą.
2001 m. priimtas LR švietimo ir mokslo ministro
Įsakymas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje ir savarankiškai įgytų žinių įvertinimo ir
valstybės pripažįstamų aukštesniojo išsilavinimo ir
profesinio mokymo arba tam tikros jų pakopos ar
modulio baigimo dokumentų bei kvalifikacijos
įgijimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“.
2002 m. LR socialinės apsaugos ir ministerijos
patvirtinta Darbo rinkos neformaliojo profesinio
mokymo organizavimo ir vykdymo tvarka.
Dokumentas įteisina neformaliojo mokymo
programas, registruotas Darbo rinkos neformaliojo
profesinio
mokymo
programų
sąvade,
reglamentuoja
darbo
rinkos
neformaliojo
profesinio mokymo organizavimą, vykdymą,
baigimo dokumentų išdavimą ir jų pripažinimą.
Dokumente numatyta, kad asmuo kvalifikacijos
egzaminus gali laikyti eksternu bet kurioje
profesinėje mokykloje, kuri turi licenciją tam tikrai
mokymo programai ir ją vykdo. Ši kvalifikacijos
pripažinimo tvarka, programų įregistravimas ir
pažymėjimo formos yra suderinti su Prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos Švietimo ir
profesinio mokymo komitetu, todėl darbdaviai

pripažįsta tokiu būdu įgytą kvalifikaciją ir išduotus
pažymėjimus.
Neformaliojo mokymosi rezultatų pripažinimą
akcentuoja LR Švietimo Įstatymas, kuriame
pažymėta, kad neformaliojo švietimo būdu asmens
įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip
formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos
dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta arba aukštosios mokyklos nustatyta
tvarka. Įstatyme taip pat pažymima, kad
Vyriausybės arba ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka, kaip formaliojo švietimo
programos ar kvalifikacijos dalis, gali būti
pripažįstama
asmens
kompetencija,
įgyta
savišvietos būdu.
Neformaliojo mokymosi formalizavimo reikšmė
pabrėžiama LR švietimo plėtotės strateginėse
nuostatose 2003–2012 metams. Teigiama, kad
asmuo, kurio neformaliai ir savaiminiu būdu įgyti
mokymosi pasiekimai įvertinami ir pripažįstami,
gali efektyviau įsijungti į formalųjį mokymąsi ir
greičiau rasti savo vietą darbo rinkoje.
Tačiau pažymėtina, kad Lietuvoje veikianti teisinė
bazė, nors ir neprieštarauja neformaliai ir
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimui ir
pripažinimui, iš esmės tėra tik sistemos fragmentas.
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų
vertinimas iš esmės nesprendžiamas, einama
lengviausiu keliu: įvedami egzaminai eksternu,
profesinio rengimo įstaigoms suteikiama galimybė
tuos egzaminus priimti.
Paaiškėjo, kad Lietuvos profesinio rengimo įstaigos
stokoja baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų laikymo
organizavimo ir kvalifikaciją patvirtinančių diplomų
išdavimo patirties.
Siekiant tinkamai atlikti veiklą, pripažįstant
neformalųjį mokymąsi, siūloma numatyti šiuos
žingsnus:


visuomenės informavimas apie įvertinimo
ir pripažinimo galimybę.



asmenų, pareiškusių norą įsivertinti
neformaliai
įgytus
pasiekimus,
konsultavimas, mokymas parengti CV;



neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų
įgūdžių nustatymas ir įvertinimas;



pripažintų
kompetencijų
dokumentais.

įteisinimas

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų
kompetencijų pripažinimą reglamentuojantys
įstatymai ir kiti teisės aktai nepakankamai detaliai
apibrėžia reikalavimus institucijoms, vykdančioms
vertinimą, vertintojų ir konsultantų kvalifikacijai,
nenumato aiškios pasiekimų vertinimo ir
pripažinimo procedūros ir metodikos. Teisiniuose
dokumentuose, reglamentuojančiuose mokymosi
pasiekimų vertinimą, nepakankamai apibrėžiamos
darbdavių ir darbuotojų teisės ir atsakomybės.
Informavimo ir rinkodaros sistema neformaliojo ir
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir
kompetencijų pripažinimo srityje veikia tik pačių
institucijų, kurios vykdo vertinimą, iniciatyva:
institucijos pačios informuoja kandidatus ir
visuomenę. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi
pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo
vertintojai dažniausiai būna profesinio rengimo
institucijų dėstytojai arba kiti, pačių vertinimą
vykdančių institucijų parengti asmenys. Specialiai
vertintojai nėra rengiami.
Lietuvoje neformaliojo ir savaiminio mokymosi
pasiekimų pripažinimo sistema dar tik kuriama,
todėl ši sritis daugiausia plėtojama įgyvendinat
tarptautinius ir ES struktūrinius projektus.
Atskiros švietimo institucijos vykdo veiklą, vedančią
link neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų pripažinimo. Didžiausi pasiekimai
šioje srityje priklauso Lietuvos universitetams.
Vykdant tarptautinius ir nacionalinius, Europos
struktūrinių
fondų
lėšomis
finansuojamus
projektus, sukurta nemažai procedūrų, skirtų
neformaliai ir savaiminiu būdu įgytiems
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pasiekimams vertinti ne akademinėse studijose, o
tam tikrose praktinėse srityse (pvz., andragogų
praktikų, šeimos, verslumo kompetencijoms
vertinti). Deja, nesant neformalaus ir savaiminio
mokymosi pasiekimų pripažinimo sistemos,
projektuose sukurtos procedūros turi ribotą
taikymo
galimybę.
Institucijos,
sukūrusios
procedūras, kurias sudaro įsivertinimo ir įvertinimo
etapai, dažniausiai susiduria su finansiniais tokių
procedūrų naudojimo sunkumais: valstybė
nesuinteresuota, o žmonės, norintys įsivertinti
kompetencijas, materialiai nepajėgūs susimokėti.
Profesinio Mokymo sistemoje pagrindinis būdas
įteisinti žinias ir įgūdžius, įgytus neformaliojo
švietimo sistemoje arba savarankiškai, yra
egzaminas eksterno būdu. Pagrindinio profesinio
mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų
tvarkos apraše reglamentuojamas ir eksternų
(savarankiškai besimokančių, siekiančių įgyti
profesinę kvalifikaciją) kvalifikacijos įgijimas bei
ugdymo rezultatų įforminimas.
Ketinantiems mokytis pagal pasirinktą profesinio
mokymo programą, jų ankstesnio mokymosi
pasiekimai (įgyti formaliojo ir neformaliojo
mokymosi būdu, mokantis savarankiškai, darbo
patirties būdu) gali būti užskaityti kaip profesinio
mokymo programos dalis. Užskaitymas atliekamas
mokymosi
pasiekimus
įvertinus
pagal
atitinkamame profesinio rengimo standarte ir
profesinio mokymo programoje nustatytus
mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimus.
Vertinimą atlieka profesinio mokymo įstaigoje
dirbantys profesijos mokytojai, o prireikus gali būti
konsultuojamasi su susijusios veiklos srities įmonių
ar įstaigų darbuotojais.

Priemonių
mastas
–
savaiminio
mokymosi kompetencijų pripažinimas –
dirbančiųjų atstovavimo arena
Individams ir bendrovėms atsiveria didesni
privalumai!
Būdami
darbuotojų
atstovais
pirmiausia turime sutelkti dėmesį į privalumus
individams:
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Geri atestavimo procesai siūlo formuojantį
įvertinimą,
leidžiantį
žmonėms
atskleisti
kompetencijas apie kurias jie patys nesuvokė ir
nežinojo, kad darbo vieta yra puiki aplinka mokytis
Darbuotojų atstovams tenka dvi darbo sritys:
1.

Informuoti, skatinti ir palaikyti kolegas,
siekiant jų kompetencijų pripažinimo
formalioje mokymosi sistemoje.

2.

Sukurti savaiminio ir
mokymosi būdu įgytų
pripažinimo modelius.

neformaliojo
kompetencijų

Kituose skyriuose pateikiame priemonių/veiksmų
masta šioje srityje. Svarbu prisiminti, kad galutinis
tikslas – pasiekti pripažinimo formalios sistemos
rėmuose, nes toks pripažinimas suteikia daugiau
privalumų individui. Taip pat reikia turėti omenyje,
kad įforminimo dokumentiškai ir kompetencijų
įgytų savaiminio ir neformaliojo mokymosi būdu
įvertinimas pagal sukurtus modelius gali suteikti
kolegoms daugybę privalumų. Priklausomai nuo
situacijos jūsų bendrovėje, tai gali padėti kolegoms
apie kuriuos eina kalba gauti paaukštinimą
pareigose, geresnį atlyginimą, geriau identifikuoti
mokymo poreikius ir galimybes, augti kajeros
laiptais įmonės viduje ir už jos ribų.
Šiuo tikslu mes pateikiame 3-etapų modelį kaip
tapti aktyviu šioje srityje, pradedant nuo
informacijos, kompetencijų įvertinimo ir jų
įforminimo dokumentiškai.

Kaip pradėti – kaip prieiti prie šio
klausimo įmonės lygiu
Privalumų yra ne tik darbuotojams, bet ir
darbdaviams. Pateikiame keletą pavyzdžių kuriais
galite pasinaudoti stengdamiesi įtikinti bendrovės
vadovybę apie savaiminio ir neformaliojo
mokymosi įmonės lygiu pripažinimo teikiamus
privalumus:



validavimo/vertinimo procedūros padeda
nustatyti
kaip
geriau
paskirstyti
kompetencijas darbui atlikti;



turimų ir reikalingų kompetencijų
įvertinimas gali atskleisti procesų gerinimo
ir naujovių taikymo galimybes;



kompetencijų
įgytų
savaiminio
ir
neformaliojo
mokymosi
aplinkoje
validavimas gali padėti nustatyti kokių
gebėjimų trūksta bei atitinkamai pritaikyti
bendrovėje vykstančius mokymus.

Validavimo proceso modelis:
Stiprinkite įsipareigojimus

Reikalingų kompetencijų įvertinimas

Informacija apie kandidatus

Aplanko (EN portfolio) užbaigimas

Įvertinimas

Asmeninės raidos planas

Profesinis mokymas
Kompetencijų validavimas/vertinimas

Darbuotojų atstovai suvokia galimybes ir supranta ką ir
kaip daryti. Įsipareigojimas dokumentuose įforminti
gebėjimus ir kompetencijas tampa bendru klausimu,
priimant sprendimus visuose lygiuose.
Visos (laukiamos) funkcijos ir darbo vietos bendrovėje yra
aprašytos, kompetencijos reikalingos šioms funkcijos
atlikti yra apibrėžtos
Kandidatų įtraukimas reiškia, kad reikia pateikti
informaciją apie procesą, uždavinius, galimybes bei
kritines situacijas su kuriomis jie gali susidurti
Kandidatai pateikia informaciją apie išsilavinimą,
mokymus ir darbo patirtį bei įrodymus apie
dokumentuose įformintas ir neįformintas įgytas
kompetencijas,
tai
galima
padaryti
atliekant
saviįvertinimą.
Įvertinimą atliekanti komisija (idealiu atveju personalo
direkcijos ir darbuotojų atstovai) gali pradėti kandidatų
vertinimo procesą. Galima pasikviesti išorinius
vertintojus.
Įvertinimo rezultatai yra aptariami su kandidatais ir
tampa asmeninės raidos plano pagrindu, atsižvelgiant į
kandidato kompetencijas ir kandidato bei bendrovės
poreikius
Mokymai yra pritaikomi prie asmeninės raidos plano
Bendrovė vertina kompetencijas, pavyzdžiui išduodama
asmeninį pažymėjimą. Vertinimo metu svarstomi tokie
klausimai kaip darbo vietos planavimas, tolesni mokymai
ir atlyginimas.

pagrįsta CEDEFOP, 2009

Informavimas: individų informavimas
apie galimybes – pirmas žingsnis link
pripažinimo
Prieš priimant sprenimą siekti savaiminio ir
neformaliojo mokymosi pripažinimo, asmuo turi
žinoti kokia bus pridedamoji vertė, ko iš šio
proceso tikėtis, kokios bus sąnaudos ir t.t. Pirmas

žingsnis yra informuoti kolegas kuriems rūpi jų
kompetencijų vertinimo klausimas. Tik turėdami
išsamią ir teisingą informaciją galime siekti
neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo.
Prieigos užtikrinimas:


Informavimas apie galimybes (apima
informaciją apie laiko rėmus ir galimas
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sąnaudas (ir kokią sąnaudų dalį galima
susigrąžinti));


aiškią informaciją apie validavimo proceso
reikalavimus;



informacia apie
mokymuose iki
pradžios.

galimybę dalyvauti
validavimo proceso

Prieš priimant sprendimą siekti kompetencijų
įvertinimo, individai turėtų žinoti kokia yra
pridedamoji vertė, kokią reikšmę turi jiems, ko jie
tikisi, kokios yra galimybės ir t.t. Siekiant palaikyti
darbuotojus savo bendrovėje, pirmiausia reikia
suteikti jiems informaciją apie galimybes, ką jos
apima, kokie yra privalumai ir trūkumai.
Du informavimo ir konsultavimo etapai:
1.

Pirminė informacija, kurią suteikia
profesinės sąjungos/ darbuotojų atstovai;

2.

Nukreipimas į konsultavimo institucijas.

Pradinę informaciją gali suteikti darbuotojų
atstovai jeigu jaučiasi pakankamai žinantys apie šį
klausimą. Tačiau, jei reikia daugiau informacijos,
galima nukreipti kolegas į konsulatvimo institucijas.
Pateikiame sąrašą įstaigų teikiančių paslaugas kurių
jums gali prireikti.
Skyriuje apie atmintines rasite informavimo
atmintinę, kuria gali pasinaudoti jūsų kolegos.

Kompetencijų įforminimas dokumentiškai
Savaiminio ir neformalaus mokymosi būdu įgytų
kompetencijų įforminimas dokumentiškai yra
antras žingsnis vedantis link jų pripažinimo.
Įforminimas dokumentiškai yra viena iš svarbių
kompetencijų pripažinimo formalioje mokymo
sistemoje dalių. Tai gali būti naudinga ir tuo atveju
jei nusprendžiate sukurti savaiminio ir formaliojo
mokymosi pripažinimo procedūrą bendrovės viduje.
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Savaiminio ir neformaliojo mokymosi proceso
įforminimo dokumentuose būdai yra skirtingi.
Dažnai naudojamasi aplanko
metodu. Toks
metodas gali būti panaudotas ir vertinimo tikslais
(žiūr. kitą sk.).
Aplanko metodas yra daugiaaspektis procesas. Jis
apjungia visą įvairovę priemonių dokumentiškai
įforminti mokymosi procesą. Paprastai vyksta
saviįvertinimas kai besimokantis įvertina mokymosi
procesą ir rezultatus pasinaudodamas skirtingomis
įforminimo dokumentiškai priemonėmis, pvz., CV
arba procedūra pagrįsta darbo profilio aprašymu.
Saviįvertinimą papildo kitos mokymo proceso
įforminimo dokumentiškai formos, įtrauktos į
aplanką - įrodymai apie neformalųjį mokymąsi,
pažymėjimai, dokumentai patvirtinatys dalyvavimą
ir t.t Jei aplankas yra naudojamas formavimo
tikslais pvz., tęstiniam mokymosi procesui, jame
galima pateikti dokumentinę medžiagą – užrašus,
asmeninės raidos planus ir t.t. Visa tai gali būti
naudojama saviįvertinimo tikslais.
Mokymosi rezultatų įforminimas dokumentiškai
gali būti labai naudingas besimokantiems. Kai reikia
surinkti įrodymus apie įgytas kompetencijas bei
saviįvertinimą, prisimenamas mokymosi procesas
kuris yra ypatingai svarbus savaiminio mokymosi
atveju, nes besimokantis asmuo nesuvokia to fakto,
kad mokosi. Taigi įforminimas dokumentiškai
tampa mokymosi proceso dalimi.
Vien šiuo tikslu būtų pravartu įvesti vidinį modelį
bendrovėje dokumentiškai įforminti darbuotojų
kompetencijas. Tai padėtų geriau identifikuoti
tolesnio mokymosi poreikius, kaip mokymosi
pripažinimo pagrindą formalioje sistemoje (jei
taikytina šalyje), kaip asmeninės raidos priemonę,
skiriant paaukštinimą, didinant atlyginimą arba
kaip mokymosi rezultatų įrodymą ieškant naujo
potecialaus darbdavio.

Kompetencijų įforminimo dokumentiškai pavyzdys

•naudojant iš
anksto
nustatytą
formatą

•formuojamasis
vertinimas:
asmeninės raidos
planas, mokymo
planas, kita.

Savęs
įvertinimas

Turimi
dokumentai

Dinaminiai
aspektai

Išorinis
įvertinimas

Egzistuoja įvairūs modeliai, tačiau paprastai juose
yra šie elementai:


Aiškus mokymosi rezultatų apibrėžimas
įforminamas dokumentiškai pripažinimo
tikslais;



Dėmesio centre mokymosi procesas ir
rezultatai;



Informacija apie darbą apimantį tam tikrą
laikotarpį, o ne atskirus momentus;



Darbas kurį įvertinti naudojamos įvairios
priemonės;



Darbo pavyzdžiai kurį įvertino kiti
besimokantieji, kolegos, mokytojai, netgi
tėvų reakcijos.

Kai kurios kompetencijų įforminimo priemonės yra
pateiktos priemonių sąraše.
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•CV, sertifikatai,
dalyvio
pažymėjimai,
kita.

•darbo pavyzdžiai,
mokytojo/
mokymosi vadovo
įvertinimas, grupės
įvertinimas.

Kompetencijų įvertinimas
Kiekvieno individo atveju neformalaus ir savaiminio
mokymosi identifikavimas ir validavimas turi būti
laisvanoriškas. Tačiau, siekiant kad validavimas ir
savaiminio
mokymosi
pripažinimas
būtų
prieinamas ir teisingas, reikia laikytis kai kurių
principų. Reikia turėti pakankamai informacijos
prieinamos visiems asmenims, kad jie suprastų
validavimo ir pripažinimo naudą, iššūkius,
potencialias sąnaudas ir pastangas. Be to,
individams reikia pagalbos įvertinti savo
kompetencijas ir įgyti gebėjimus gauti tam tikrą
kvalifikaciją dėka savaiminio mokymosi pripažinimo.
Savaiminio ir neformaliojo mokymosi įvertinimas
dažnai
grindžiamas
aplanko
principu
(žiūr.kompetencijų įforminimą dokumentiškai), ne
retai atliekamas ir saviįvertinimas. Saviįvertinimas
yra gera pradžia, suteikianti galimybę pagalvoti
apie mokymosi procesą ir rezultatus, savo
gebėjimus ir potencialias kompetencijų spragas,
kurias galima užpildyti tolesnėmis mokymo
priemonėmis. Saviįvertinimo metu reikia kito

asmens
kuris
padėtų
atskleisti
turimas
kompetencijas. Savaiminis mokymasis vyksta
nesąmoningai, todėl besimokantis asmuo nežino
apie įgytas kompetencijas.
Nors saviįvertinimas dažnai yra savaiminio ir
neformaliojo mokymosi validavimo dalis, kiti
išoriniai įvertinimo metodai vaidina didesnį
vaidmenį šiame procese. Nepaisant mokymosi
proceso pobūdžio yra daug priemonių mokymosi
rezultatams įvertinti. Įvertinimo priemonės ir
metodai turi atitikti mokymosi rezultatų pobūdį.
Teoriniai mokymosi rezultatai gali būti įvertinti
pasinaudojant įvairiais metodais ir praktiniais
gebėjimais.
Kai kurie įvertinimo metodai tinka labiau nei kiti, o
vertinant savaiminio ir neformaliojo mokymosi
metu įgytas kompetencijas svarbu suprasti
vertinimo metodų principus, privalumus ir
trūkumus. Siekiant parinkti tinkamus vertinimo
metodus reikia išmanyti principus kuriais šie
metodai yra pagrįsti. Atmintinėse rasite apžvalgą
šiuo klausimu.

Tolesniam skaitymui
Daugiau informacijos apie PIN projektą:
 www.eqf-pin.eu
Neformalijo ir savaiminio mokymosi validavimo
principai:
 Europos gairės neformaliojo ir savaiminio
mokymosi validavimui, CEDEFOP, 2009
Skirtingi metodai Europoje:
 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi
validavimas
Europoje
-momentinė
nuotrauka, CEDEFOP, 2007
Praktiniai metodai bendrovėse pakelti savaiminį
mokymąsi į neformaliojo mokymosi lygį:
 SOLOS mokymosi gairių vadovas, Dr. Karin
Bockelmann, 2011
Daugiau informacijos apie neformalų ir savaiminį
mokymą Lietuvoje:
 www.smm.lt
 www.lssa.smm.lt
 www.upc.smm.lt/

14

Atmintinės bendrovėje vykstančio savaiminio ir
neformaliojo mokymosi pripažinimui

Jų tikslas padėti pateikti tinkamus klausimus, ruošiant savaiminio ir neformaliojo mokymosi bendrovėje
pripažinimo procedūras.
Gero validavimo principlai
Validavimas tiri būti lasivanoriškas
Reikia gerbti asmenų privatumą, susijusį su duomenų apsauga
Reikia užgarantuoti tinkamą elgesį ir vienodą prieigą
Procese turi dalyvauti visi suinteresuotieji-bendrovės vadovybė, personalo direkcija, darbuotojų
atstovai, darbuotojai, užtikrinant atstovavimo pusiausvyrą
Reikia užtikrinti informavimą (gairės, konsultavimas)
Reikalingi geri kokybės užtikrinimo mechanizmai (žiūr. atmintinę kokybės užtikrinimas)
Reikia laikytis etikos ir duomenų apsaugos principų
Užtikrinti procesų, procedūrų ir kriterijų teisingumą ir skaidrumą
Validavimo procesas turi būti bešališkas, vengiant interesų konflikto
Ar sąnaudų ir naudos santykis yra geras?
Ar vertintojai ir konsultantai yra kvalifikuoti?
Ar galima vertinimo rezultatus formaliai patvirtinti? Ar besimokantis to pageidauja?
Tarp siekiamų mokymosi rezultatų, įgyjant vieną ar kitą kvalifikaciją ir tarp vertinimo metodų yra
glaudus ryšys
Ar vertintojai/ konsultantai yra gerai kvalifikuoti?

Suinteresuotų kolegų informavimas
Validavimo grafikas
Kiek kainuoja? Are yra lėšų apmokėjimui?
Kokia procedūra yra taikoma? Kaip vyksta validavimas?
Jei taikytina, kokie įrodymai ir kokios kompetencijų įforminimo dokumentiškai formos yra
priimamos? Kas jas ruošia?
Ko galima tikėtis įvertinimo metu? Pagal kokius standartus/reikalavimus yra vertinama? Detali
informacija apie validuojamas kompetencijas.
Kokie vertinimo metodai yra naudojami?
Ar yra galimybė mokytis, siekiant užpildyti spragas kompetencijose?
Kaina/sąnaudos, mokymų laiko grafikas? Ar bendrovė padengia sąnaudas?
Ar yra apeliacijų procedūra, neigiamo įvertinimo atveju?
Kokią naudą duoda pripažinimas? Ko galima tikėtis? Paaukštinimo galimybė, didesnis
atlyginimas?
Ar yra galimybė mokytis toliau po kompetencijų pripažinimo? Kokie yra galimi tolesni keliai?
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Gero vertinimo principai
Validumas:
Vertinimo metodu reikia įvertinti tai, ką buvo planuojama įvertinti.
Patikimumas:
Kokiu laipsniu įvertinimo metodas duoda tą patį rezultatą, lyginant su to paties įvertinamojo
asmens vertinimu, esant toms pačioms aplinkybėms.
Teisingumas:
Įvertinimas turi būti nešališkas
Kognityvūs aspektai:
Įvertimino forma suteikia galimybę vertinančiajam priimti sprendimą apie vertinamojo asmens
įgytų žinių gylį ir mastą

1. Diskusija
(asmuo turi galimybę parodyti žinių gylį
ir sugebėjimą bendrauti)

2. Deklaratyvus metodas
(pagrįstas paties individo kompetencijų
aprašymu, kurį paprastai pasirašo
trečioji šalis)

Pokalbis
(su egzaminuotojais dažnai
kitokio pobūdžio įvertinimą)

atlikus

3. Stebėjimas
(individo stebėjimas atliekant darbą,
vertinant konkrečią aplinką)

4. Aplanko metodas
(šiuo atveju naudojamas metodų derinys
nuosekliais etapais juos įforminant
dokumentiškai)

5. Pristatymas
Egzaminuojamasis daro
egzaminatorių grupei.
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pristatymą

Vertinimo metodai
Privalumai:
Žinias įvertinti yra gerai, vyksta pokalbis, atvirumas, galimybė
parodyti bendravimo ir socialines kompetencijas
Trūkumai:
Netinka gebėjimų vertinimui
Privalumai:
Padeda individams permąstyti savo kompetencijas, kritiškai įvertinti
jas, galima pateikti pavyzdžius susijusius su darbu
Trūkumai:
Viena pati ši kompetencijų vertinimo forma nėra laikoma neutrali ir
nepriklausoma, todėl dažnai naudojama greta kitų vertinimo
metodų.
Privalumai:
Pokalbiai padeda tose srityse kur reikia priimti sprendimą. Jie gerai
papildo kitas atlikto įvertinimo formas.
Trūkumai:
Vien tik pokalbio metu negalima nustatyti darbo kokybės ir ypatingai
gebėjimų. Kai kas teigia, kad šis metodas gali sukelti didelį stresą
egzaminuojamam.
Privalumai:
Galimybė stebėti kas vyksta praktikoje. Savaiminio mokymosi
dalyviams ši vertinimo forma sukelia mažai streso, nes vertinimas
vyksta kasdienėje jų aplinkoje.
Trūkumai:
Priklausomai nuo konteksto gali būti sudėtinga, reikalauja daug laiko
ir yra brangu.
Privalumai:
Leidžia susidaryti išsamų supratimą apie individo kompetencijas.
Leidžia individui dalyvauti įvertinime ir lanksčiai naudoti įvertinimo
metodus/formas.
Trūkumai:
Trūkumai pasitaiko tada kai individai nėra palaikomi ruošiant
aplanką. Mokytojas turėtų tarpininkauti procese.
Privalumai:
Tinka vertinant analitines ir bendravimo kompetencijas. Kaip ir
pokalbiai yra gera priemonė papildyti kitų vertinimo metodų pagalba
atliktą įvertinimą, ypatingai vertinant realius darbų užsakymus ir

6.

Realūs darbų užsakymai /
projektai
(ši vertinimo forma yra grindžiama
realiais
užsakymais/projektais.
Egzaminuojamasis paruošia užsakymą
/užbaigia projektą darbo metu ir pristato
egzaminuotojų grupei)
7. Modeliavimas
(egzaminuojamasis modeliuoja įprastą
situaciją darbe)

8. Testai ir egzaminai
(kandidatas žodžiu arba raštu atsako į
pateiktus klausimus)

projektus.
Trūkumai:
Panašiai kaip pokalbiai sukelia daug streso egzaminuojamiesiems.
Privalumai:
Labai svarbu, nes realios situacijos darbe yra vertinimo objektas.
Egzaminuojamasis turi galimybę skirti laiką ir pastangas
užsakymui/projektui atlikti bei įforminti procesą dokumentiškai ir
pristatyti egzaminuotojų komisijai.
Trūkumai:
Labai priklauso nuo realaus bendrovės gyvenimo.
Privalumai:
Panašu į gyvenimo realybę. Leidžia įvertinti sudėtingus bendravimo
gebėjimus.
Trūkumai:
Sudėtinga ir brangu organizuoti.
Privalumai:
Gera galimybė įvertinti teorines žinias. Būdama pigi ši vertinimo
forma dažnai naudojama įvertinti formalaus mokymo rezultatus, tuo
pačiu metu galima įvertinti daug kandidatų.
Trūkumai:
Netinka profesinių gebėjimų ir kompetencjų vertinimui. Gali būti
palankesnė kandidatams kurių rašymo gebėjimai yra geri. Daugeliui
egzaminuojamųjų sukelia stresą.
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Priemonės

Aplanko vertinimo pavyzdžiai
Aplanko vertinimas yra daugiaaspektis procesas
kurį apibūdina šios charakteristikos:


Tęstinis, formuojantis, t.y. tebevykstantis
ir
suminis
/galutinis,
vertinimas
suteikiantis galimybes vykdyti stebėseną ir
dokumentiškai įforminti besimokančiojo
pažangą, siekiant esminių rezultatų.



Susideda iš įvairių matmenų, t.y. atspindi
eilę įrodymų bei mokymosi procesų.



Įvertinimą
gali
atlikti
įvairūs
dalyvaujantieji
asmenys,
įskaitant
saviįvertinimą, išrorinį ar grupės vertinimą
ir tokiu būdu leidžia mokytis mokymosi
rezultatų įforminimo metu.

Yra įvairūs požiūriai į aplanką, egzistuoja skirtingos
aplanko rūšys, tačiau paprastai jis apima šiuos
elementus:
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Aiškūs mokymosi rezultatų įrodymai
kuriuos reikia dokumentiškai įforminti
pripažinimo tikslais;



Dėmesio centre yra besimokančiojo
patirtis, pagrįsta pasiektu rezultatu, taip
pat esminės įgytos žinios, gebėjimai bei
nuostatos/įsitikinimai;



Darbų pavyzdžiai atspindintys visą
apibrėžtą laikotarpį, o ne atskirus
momentus;



Apima darbus įvertintus naudojantis
skirtingomis vertinimo priemonėmis;



Apima pavyzdžius iš įvairių darbų bei
įvertinimą kurį atlieka pats besimokantysis,
kolegos, mokytojai, gal net ir tėvų
reakcijas.

Gairės saviįvertinimui
Pateikiame du gairių modelius saviįvertinimui.
Vienas yra bendro pobūdžio, pagrįstas CV
(gyvenimo aprašymu) kuriuo galima pasinaudoti
visuose sektoriuose ir visuose darbo vietose. Šio
modelio privalumas slypi tame, kad jį galima taikyti
bet
kurioje
darbo
aplinkoje,
aprėpiant
kompetencijas kurios nėra tiesiogiai susijusios su
darbo vieta.
Kitas modelis yra pagrįstas konkrečiais mokymosi
rezultatais. Jis gali būti grindžiamas arba darbo
profiliu (bendrovės profilių suvestine kurioje yra
pateikami kompetencijų reikalavimai konkrečioje
darbo vietoje) arba profesiniu profiliu (oficialiais
dokumentais
kurie
pateikia
kompetencijų
reikalavimų suvestinę visai profesijai/kvalifikacijai
arba papildomu profiliu, pvz. tolesnio mokymosi ir
t.t.). Šio modelio nauda slypi tame, kad jį naudojant
galima įvertinti visas konkrečias kompetencijas
tiesiogiai susijusias su darbo vieta arba kvalifikacija.
Jį galima panaudoti kaip pagrindą nustatyti
mokymosi poreikius, tam kad įgytume kvalifikaciją,
pripažindami savaiminio mokymosi rezultatus.
Naudinga naudotis abiem modeliais, pradedant
nuo CV kuris remiasi saviįvertinimu ir užbaigiant
įvertinimu, pagrįstu profiliu.

1 – Profesinė biografija
Profesinė biografija
Vardas, pavardė:
Gimimo vieta ir data:
Mokyklos baigimo atestatas:
Kvalifikacija:
Tolesni mokymai:
Dabartinės pareigos:

Dabar dirba (kuo):
Dirba nuo :

pilnu etatu O / puse etato O

Pagrindinės atsakomybės srirtys:

Darbų/uždavinių aprašymas:

Ankstesnis darbas:
Dirbo (kuo, konkretus pareigybės pavadinimas) kokioje bendrovėje (pavadinimas) nuo (metai,
mėn.diena) iki (metai, mėn. diena)
Uždaviniai ir atsakomybės šiame darbe (pagrindiniai uždaviniai):
Pagrindiniai darbo proceso bruožai:
Faktinės su darbo vieta susijusios žinios:
Su darbo vieta susijusios IT žinios:
Su darbo vieta susijusios verslo žinios:
Saugos darbe žinios:
Aplinkos tausojimo žinios susijusios su darbo vieta:
Gimtoji kalba:
Kitos kalbos:
Aš moku / sugebu
Mano stipriosios pusės
Noriu tobulinti
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2 – Profiliu pagrįstas saviįvertinimas

3 žingsnis

1 žingsnis

Prie kiekvieno mokymosi rezultato ar užduoties
pažymėkite tai, kas geriausiai apibūdina jūsų
gebėjimus šioje srityje. Reitingavimas atrodo taip:

Paimkite savo darbo profilį arba profilį susijusį su
jūsų
profesija.
Nukopijuokite
kompetencijų/gebėjimų t.y. mokymosi rezultatų
sąrašą esantį jame.
Jei profilyje nėra
kompetencijų/gebėjimų, galite sukurti užduočių ir
atsakomybių sąrašą.

1.

Netaikytina – šis rezultatas ar užduotis
netaikytini mano darbe.

2.

Nekompetentingas – pagal šį mokymosi
rezultatą ar užduotį, man reikia mokytis.

3.

Kompetentingas kito asmens priežiūroje –
esu kompetentingas pagal mokymosi
rezultatą ar užduotį, tačiau man reikia
pagalbos ar priežiūros.

4.

Kompetentingas – esu kompetentingas
pagal visus mokymosi rezultato ar
užduoties elementus ir galiu savarankiškai
taikyti/dirbti.

5.

Kompetentingas prižiūrėti kitus – aš galiu
prižiūrėti kitus kaip jie taiko tai ką išmoko
ir kaip atlieka užduotis.

6.

Kompetentingas mokyti kitus – galiu
mokyti kitus, siekiant mokymosi rezultatų
ir atliekant užduotis.



Ar mano darbe tai yra svarbu?



Ar aš tikrai suprantu ką tai reiškia ir su kuo
susiję?

Mokymosi rezultatas / užduotis
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6 Kompetentingas
apmokyti

Ar galečiau tai daryti?

5 Kompetentingas
prižiūrėti



4 Kompetentingas

Ar aš tuo užsiimu dabar?

1 Netaikytina



2 Nekompetentingas

Pagalvokite apie kiekvieną mokymosi rezultatą,
užduotį ar atsakomybę ir pasverkite kaip tai siejasi
su jūsų atliekamu vaidmeniu. Paklauskite savęs:

3 Kompetentingas
prižiūrint

2 žingsnis

4 žingsnis
Apgalvokite tai su kuo nors darbe, gal būt su
mokytoju, meistru, vadovu. Paruoškite asmeninės
raidos planą, jei įmanoma, kartu su anksčiau
minėtais asmenimis. Išsiaiškinkite galimybes

mokytis, kad užpildytumėte spragas. Išsiaiškinkite
kaip gauti įrodymus patvirtinančius jūsų
kompetencijas.
Aptarkite
mokymosi
variantus/raidą bendrovėje

Asmeninės raidos planas

Mano asmeninės raidos planas
Vardas, pavardė:

tikslai

veiksmai

kliūtys

sprendimai

Trukmė ir terminai

-> ką noriu pasiekti

-> ką darysiu, kad
pasiekčiau
savo
raidos tikslus

->
kas
gali
sutrukdyti pasiekti
tikslus

-> kaip galiu įveikti
kliūtis

-> terminai

1.

2.

3.
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